Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. ZÁŘÍ 2015
KŘÍŽ - povýšen byl z nástroje smrti na nástroj spásy a ze symbolu zla na symbol života. Na
něm Kristus zvítězil nad "ZLEM" a přemostil tak propast vytvořenou hříchem. Sv. Efrém
uvedl, že "Ježíš postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny
smrti do krajiny života."
Víra, lítost nad proviněním a modlitba jsou tři prvky, které s pohledem na kříž proměňují lidské
srdce a zachraňují duši. Nejhlubším tajemstvím kříže je láska. - Jen v ní můžeme porozumět a
dosáhnout ospravedlnění. Opravdové slavení svátku "Povýšení svatého Kříže" se uskutečňuje
jeho povýšením v našem srdci.
Jako dávná zkušenost se říká: "Skrze kříž, k Bohu blíž." Skrze kříž nás k nebeskému Otci
přivádí Ježíšova láska. Její poznání nás uschopňuje milovat a máme milovat jako Ježíš i skrze
kříž v našem životě.
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Iz 50,5-9a* Bůh oslovuje Izrael a ukazuje mu, že on se ho nevzdal. Je to Izrael sám, kdo
od Boha odešel. Boží věrnost dokumentuje Hospodinův služebník, který, ač napadán, přesto
věrně kráčí s Božím poselstvím.
Žalm 116 * odp. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čt. - Jak 2,14-18.* O živé víře má smysl mluvit jen tam, kde je podložena reálným jednáním.
Evangelium - Mk 8,27-35* Učedníci potřebují nejen objevit Ježíše jako mocného divotvůrce,
ale především začít chápat jeho mesiánský úkol. Proto Ježíš na Petrovo vyznání reaguje první
předpovědí své smrti a vzkříšení.

BOHOSLUŽBY OD 13. DO ZÁŘÍ 20. ZÁŘÍ 2015
NEDĚLE 13. SRPNA
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
pondělí 14. září
Povýšení sv. Kříže
úterý 15. září
Panny Marie Bolestné
středa 16. září
sv. Ludmily
čtvrtek 17. září

pátek 18. září
sobota 19. září
NEDĚLE 20. ZÁŘÍ
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pačlavice
Morkovice
Křéby
Morkovice

9:00
10:30
16:00
18:30

Mše svatá

----

---

Morkovice

18:30

Za + rodiče Okálovy a za živ. a + rodinu

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce
---Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
18:30
---7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za Růženu Krejčí, manžela a děti

Na poděk. za BP pro r. Michalíkovu a Brablíkovu

Za farnost
Za + Františku Matouškovou, rodiče a
sourozence

Mše svatá
Za farnost
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o B. P. pro celou rodinu

Ohlášky: * PŘÍŠTÍ NEDĚLI JE SBÍRKA NA FARNOST, Od pondělí do středy budu mimo
farnost. V ponděli bude mít mši sv. P. Mgr. Pavel Lev Eliáš, OFM Cap. Ve středu 16. 9. bude
mít v Morkovicích mši sv. novokněz P. Tomáš Fránek. Po mši sv. bude udělovat
novokněžské požehnání. Poděkování za úrodu bude v neděli 20. září. Domov pro seniory
v Pačlavicích hledá ochotné dobrovolníky, kteří by věnovali čas a energii potřebným lidem –
viz. nástěnka.
Pouť děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání bude v sobotu 26. září na Svatém
Hostýně. Přihlaste se u paní Gremlicové ( program 15:00 – růženec; 16:00 – adorace; 17:00
mše svatá s Otcem arcibiskupem. Souběžně od 15:00 program pro děti – připravilo centrum pro
rodinu)
OHLÁŠKY PŘED SVATBOU: dne 26.9. 2015 budou v kostele v Morkovicích sezdáni pan
Kamil Žižlavský z Morkovic a slečna Johana Kosmáková z Prasklic.
NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD 21. ZÁŘÍ – UČEBNA VV
Den
Ročník
Čas
Pondělí
1 a 2. třída
12:00 – 12:45
Pondělí
3 a 4. třída
12:50 – 13:35
Pondělí
5 a 6. třída
13:45 – 14:30
Čtvrtek
7, 8 a 9. třída
13:40 – 14:25
SVĚTEC TÝDNE – Panna Maria Bolestná – První svátek P.M.
Bolestné byl ustanoven na odčinění svatokrádeží, kterých od r. 1419,
ve spojení s husitskými válkami, velmi přibývalo a slavil se v pátek po
5. postní neděli. Od roku 1913 bylo pro slavení památky stanoveno
datum 15. září. Památka Panny Marie Bolestné nás zve k rozjímání o
sedmi událostech, kterými bylo poznamenáno její neposkvrněné srdce.
Bývají označovány číslicí 7, která symbolicky vyjadřuje plnost.
Připomínaných sedmero Mariiných bolestí představuje život naplněný
utrpením, kterým procházela ve spojení se Synem Božím jako jeho
matka. sv. Ludmila Narodila se kolem roku 860 na knížecím
dřevěném hradu Pšov nad soutokem Labe a Vltavy v Čechách,
severně od Prahy. Byla provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv.
Metoděje. I Ludmila přijala křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské
bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti Vratislava
se usadila na vdovském sídle Tetíně u Berouna, kde byla od najatých vrahů uškrcena.

KŘÉBY U PRASKLIC - HLAVNÍ POUŤ
NA OBNOVENÉM POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE OCHRANITELKY
V NEDĚLI 13. ZÁŘÍ 2015
15:00 - zahájení slavnosti ve farním kostele v Prasklicích
– Korunka k Božímu milosrdenství
15:15 - průvod s obrazem Panny Marie na Křéby
16:00 - poutní mše svatá
Hledáme v Bibli.
1. Kolik dcer midjánského kněze ochránil Mojžíš před pastýři? (Ex2)
2. Kolik přátel přišlo potěšit Joba, když ho postihlo neštěstí? (Jb2)
3. Kolik mužů spatřil král Nabúkadnesar v rozpálené peci?(Da3,25)

